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Forlaget skriver: Filosofiens trøst er skrevet ca. 524 af en mand, som sad fængslet og ventede på at blive
henrettet for forræderi mod kong Theodorik. Forfatteren Boethius var en fornem romersk senator og dybt

fortrolig med hele antikkens filosofi og litteratur. I sin desperate situation fandt han trøst ved at forestille sig
en samtale med Filosofien selv i skikkelse af en kvinde.

Prosa veksler med digte i mange versemål og rap dialog med dybsindige udredninger af tidløse
eksistensspørgsmål.

Filsofiens trøst er blevet kaldt´tusind års bestseller´. Den var længe den mest læste bog i Europa efter bibelen
og er kommet mange udgaver. I Danmark er den kun udkommet én gang før, i 1756. Det anonyme skrift

Theoderiks historie skildrer goterkongens regeringstid - og giver Boethius´ baggrund i samtiden og beskriver
hans henrettelse. Begge skrifter er oversat af Torben Damsholt.
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